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Mel de abelhas, baunilha, açúcar, extratos de frutas e cacau podem constituir tanto a receita de 
um bolo como a fórmula de um cigarro. Em campanha inédita na indústria tabagista, a Souza 
Cruz revela com que ingredientes prepara os seus cigarros, começando hoje pela marca Free. No 
dia 16, sairá a lista de todos os 134 ingredientes presentes nas 30 marcas que produz.  
 
Outra listagem, reveladora das substâncias químicas que constituem a fumaça do cigarro, mostra 
que nem tudo é tão doce assim. Amônia e acetona também estão presentes no cigarro, embora a 
empresa frise que não adiciona esses elementos na sua fórmula. "Isso está presente no fumo 
como naturalmente em quase tudo o que há", diz o gerente de assuntos regulatórios da Souza 
Cruz, João Paulo Gava.  
 
Uma das estratégias do presidente da Souza Cruz, Flávio de Andrade, é atrair consumidores que 
buscam saber o que estão comprando, já que nenhuma outra empresa do setor informa os 
ingredientes dos cigarros. "Acredito que a transparência não tem contra-indicação", diz o 
presidente. Sobre a possibilidade de concorrentes fazerem o mesmo, Andrade provoca: "Duvido".  
 
Como a Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) planejou para a cerveja, a Souza Cruz 
incentiva consumidores a fumar menos que o habitual - e até mesmo a parar de fumar. "Divirta-
se em excesso. Fume com moderação", será o novo slogan dos 34,5 mil pontos-de-venda da 
empresa. Andrade descarta a possibilidade de a campanha ser contraditória com os interesses da 
empresa. "Se as pessoas querem fazê-lo (parar), por que não ajudar?", diz o executivo.  
 
"Em nenhuma outra parte do mundo algo parecido está sendo feito. É mais uma postura de 
informar com transparência", afirma, referindo-se à listagem de ingredientes dos cigarros que 
está sendo divulgada. A Souza Cruz precisou, no entanto, limitar itens da lista para não revelar 
suas fórmulas. Divulgou somente as dosagens máximas de cada substância que os cigarros 
podem conter. O mistério maior paira sobre os aromas utilizados nos cigarros, considerados 
sigilos industriais. Apesar da cautela, os flavorizantes respondem apenas por 1% a 3% da 
composição dos cigarros. Açúcares possuem de 6% a 10% da composição da fórmula. Até 90% 
partem do fumo, o grande vilão que guarda nicotina e alcatrão.  
 
A lista de ingredientes dos cigarros poderá fortalecer as marcas com baixos teores. O consumidor, 
ao poder comparar os níveis de ingredientes e substâncias existentes em cada marca, deverá ser 
estimulado a trocar de cigarros fortes pelos mais suaves. "Pode ser que a lista acelere esse 
processo, que já vêm ocorrendo", diz Andrade. Das vendas da Souza Cruz, detentora de 80% do 
mercado formal de cigarros no País - a pirataria responde por cerca de um terço -, a marca Derby 
representa 46% das vendas, o Free, 14%, e o Hollywood, 10%. O presidente da multinacional 
confirma a queda nas vendas, em volume, de cigarros. A empresa comercializou, no primeiro 
semestre deste ano, 5% menos que no mesmo período do ano passado.  
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